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Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 01 juni 2010,  
in zaal ’t Wolfershuus, Ruurloseweg 42 te Zelhem. 
 
 
Aanwezig: de hoofdbestuursleden de heren Scheffer, Bruggink, Centen, Spexgoor, 
Berendsen, Aalderink en Heere. 
Afwezig met kennisgeving is de heer Wormgoor-Dogterom. 
 
Tevens zijn aanwezig de ereleden de heren Holtslag, Kasteel en Kroesen. 
 
Van de 39 aangesloten afdelingen zijn er 27 aanwezig. 
 
 
1. De voorzitter, de heer Centen, opent, met een woord van welkom aan de  
    aanwezigen, de vergadering om 20.05 uur. 
    Een speciaal woord van welkom wordt gericht tot de aanwezige ereleden. 
 
2. Er zijn de hiernavolgende Mededelingen: 

A. De voorzitter deelt mede dat, wegens ziekte van onze Ledenadministrateur, de 
heer Frank Wormgoor-Dogterom, de Ledenadministraties (tijdelijk) overgenomen 
zijn door de secretaris. 
Hopelijk is Frank binnenkort weer zover dat een en ander weer bij hem kan 
worden ondergebracht. 

B. Tijdens de Pauze van deze vergadering worden de prijzen uitgereikt van de 
Winterkompetitie 2009/2010, de Kampioenschappen 2010 en de Jaarbekers van 
het seizoen 2009/2010. 
De voorzitter richt een dankwoord tot met name de heren Aalderink en Berendsen 
voor het verzorgen van de “prijzentafel”. 

C. Voor wat betreft het komende schietseizoen 2009/2010 zijn de hiernavolgende   
concoursen aangevraagd cq gepland: 
November 2010: Concours (alle disciplines), afdeling S.IJ.S. te Doetinchem 
Januari 2011: Kampioenschappen s.v. “Oost-Gelderland” 2011 
Voorjaar 2011: LG / LP – concours afdeling De Kogel te Stokkum 

D. De “ophaaldag” van de schietkaarten van de Zomerkompetitie 2010 is gepland op 
zaterdag 31 juli a.s. (de laatste zaterdag in juli). 

E. Tijdens de zomermaanden ontvangt elke afdeling wederom een lijst met alle, 
namens de betreffende afdeling, ingeschreven schutters (inclusief de nieuwe 
klasseringen voor het seizoen 2010/2011).      
De afdelingen worden verzocht de (leden)lijsten te controleren en evt. wijzigingen, 
middels de daartoe bestemde formulieren, in te dienen bij de ledenadministratie. 

F. Namens het hoofdbestuur dankt de voorzitter de betreffende afdelingen voor hun 
assistentie bij het vele telwerk en noemt vervolgens de “telafdelingen” voor het 
komende seizoen (t.z.t. wordt contact opgenomen met de betreffende afdelingen). 
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G. De voorzitter meldt dat de deelname aan de onlangs gehouden Kampwedstrijden 
van de Winterkompetitie 2009/2010 bij de discipline KKG een “slechte” opkomst 
kende, bij de discipline LG was de opkomst deze keer “bemoedigend” en bij de 
beide pistooldisciplines (KKP en LP) was de opkomst “vrij normaal”. 
Een uitsplitsing van deze onlangs verschoten Kampwedstrijden is te vinden op 
onze website.  

H. Binnenkort wordt de planning voor het seizoen 2010/2011 opgenomen op onze 
website waardoor men o.a. vroegtijdig kan nazien wanneer b.v. Kampwedstrijden 
zijn gepland. 

I. Op onze website zijn enkele foto’s opgenomen van de kleinkinderen van ons 
bestuurslid de heer Ab Scheffer welke ons (hem) uitstekend hebben geholpen bij 
het “opruimen” van de afgeschoten kaarten (elastiekjes allemaal verwijderd en de 
kaarten in de papierbak gedeponeerd).                                                                               
De voorzitter benadrukt dat deze hulp geheel vrijwillig was en dat hierbij geenszins 
sprake is van “kinderarbeid”.      

 
3. Ingekomen Stukken 
    De secretaris deelt mede dat via E-mail een afmelding voor deze vergadering is  
    binnengekomen van de afdeling Nimrod te Eefde. 
    Tevens is een brief binnengekomen inhoudende een “Mededeling” van de afdelingen    
    Lochuizen en Noordijk. 
    De letterlijke tekst van dit Ingekomen Stuk luidt: 
      
    “Mededeling S.V. Lochuizen en S.V. Noordijk. 
    De verenigingen van Lochuizen en Noordijk willen graag hun schutters samen   
    brengen in gezamenlijke korpsen. Dit om het niveau van onze korpsen een positieve  
    impuls te geven. 
     
    Hoe meer schutters er namenlijk zijn, hoe beter de korpsen op niveau gebracht  
    kunnen worden. 
    Het is wel de bedoeling dat de schutters bij hun eigen vereniging blijven, en dat de  
    verenigingen hun eigen identiteit behouden. 
 
    Wij zijn zeer benieuwd wat de vergadering van dit standpunt vind”. 
    (einde ingezonden brief). 
     
    Geantwoord wordt dat een en ander in principe mogelijk zou moeten zijn, b.v. dat de  
    beide afdelingen een nieuwe naam (overkoepelende vereniging voor de afdelingen)  
    “kiezen” met één bestuur onder welke men dan wordt ingeschreven als afdeling van  
    de s.v. “Oost-Gelderland”. 
    Hierdoor is de samenvoeging enkel voor de s.v. “Oost-Gelderland” een feit en kunnen  
    De verenigingen “op zich” hun eigen identiteit behouden. 
    De voorzitter zegt toe dat in een hoofdbestuursvergadering hieromtrent zal worden  
    gesproken en dat beide verenigingen nader bericht hieromtrent zullen ontvangen. 
  
4. Notulen ALV d.d. donderdag 26 november 2009 
    Er komen vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen en aldus worden de 
    onderhavige notulen in hun geheel aangenomen en getekend voor akkoord. 
    De notulist wordt bedankt voor het opstellen van deze notulen. 



  

3 

5. Jaarverslag 2009   (secretaris) 
    In zijn Jaarverslag heeft de secretaris andermaal getracht een jaar zo compleet 
    (en overzichtelijk) mogelijk weer te geven.  
    Ter wille van de leesbaarheid van het verslag is wederom bewust gekozen voor een  
    ietwat groter lettertype. 
    Ter verduidelijking (en tevens om een goede vergelijking mogelijk te maken met het  
    voorgaande jaar cq de voorgaande jaren) zijn ook deze keer weer de nodige tabellen  
    en/of grafieken e.d. opgenomen. 
    De vergadering gaat unaniem en zonder op- of aanmerkingen akkoord met dit verslag  
    hetgeen derhalve wordt aangenomen. 
    De secretaris wordt bedankt voor het “schrijven” cq samenstellen van dit verslag. 
    De voorzitter vermeldt nog dat het Jaarverslag over 2009 te zijner tijd (tevens) zal  
    worden opgenomen op onze website waardoor een en ander nog toegankelijker is cq  
    wordt voor o.a. alle schutters van de s.v. “Oost – Gelderland”. 
 
6. Jaarverslag 2009  (penningmeester) 
    Onze penningmeester, de heer Spexgoor, geeft een uiteenzetting omtrent het (zijn  
    eerste) financieel verslag, in dit geval met betrekking tot het boekjaar 2009. 
    Zo is, vanwege een “ombuiging” door het hoofdbestuur teneinde de kosten “in de  
    hand te houden”, voor wat betreft de post “presentiegeld” het bedrag nihil en is de  
    post “reiskosten” hoger (in dit geval echter helaas “veel hoger”, het hoofdbestuur zal  
    zich beraden of het idee achter deze ombuiging wel een juiste reden is geweest). 
    Ook blijkt dat bij het opstellen van de Begroting voor het boekjaar 2009 een aantal  
    posten te “optimistisch” is begroot waardoor nu bij deze posten een te groot verschil  
    is ontstaan met de werkelijke cijfers. 
    Hierdoor wordt de begroting dus bij enkele posten al dan niet “fors” overschreden  
    doch, mede door bovenstaande, is er vooralsnog geen reden tot ongerustheid. 
    Tenslotte nog een pluim voor alle afdelingen, het blijkt namelijk dat alle afdelingen de  
    te betalen rekeningen (t/m 2009) voor ultimo december 2009 hebben voldaan. 
    Na afloop van de discussie hieromtrent gaat de vergadering unaniem akkoord met  
    het onderhavige financieel verslag over het boekjaar 2009.  
    De voorzitter dankt de penningmeester voor het jaarlijkse reken- en cijferwerk. 
 
7. Verslag Kaskommissie 
    De Kaskommissie (afdelingen Wildenborch, Vorden en Het Gouden Oog, Harreveld) 
    deelt, bij monde van de heer van der Houwen (afdeling Wildenborch), mede dat de  
    kommissie (lees: penningmeesters van beide voornoemde afdelingen) de kas en  
    overige bescheiden voor wat betreft het boekjaar 2009 steekproefsgewijs heeft 
    gecontroleerd en dat men geen bijzonderheden heeft “ontdekt”.  
    De algemene ledenvergadering wordt aanbevolen de jaarstukken, zoals door het  
    hoofdbestuur aangeboden, te aanvaarden en het hoofdbestuur décharge te  
    verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 2009 gevoerde financieel beheer. 
    Bovenstaande wordt door de vergadering unaniem overgenomen, het hoofdbestuur  
    (lees penningmeester) wordt vervolgens gedéchargeerd voor haar in het boekjaar  
    2009 gevoerde financieel beheer. 
    De voorzitter dankt de kommissie voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden  
    alsmede de vergadering voor het, gedurende het afgelopen boekjaar, in het  
    hoofdbestuur gestelde vertrouwen. 
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8. Benoeming nieuwe Kaskommissie 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: benoeming van de afdelingen Het Gouden Oog te  
    Harreveld (tweede keer) en Harfsen te Harfsen. 
    Zowel de beide genoemde afdelingen als de vergadering hebben geen bezwaar 
    tegen bovengenoemd voorstel hetwelk derhalve wordt aangenomen. 
    De voorzitter dankt beide genoemde afdelingen om (andermaal) zitting te willen  
    nemen in de Kaskommissie. 
 
9. Benoeming Kommissie van Beroep 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de “zittende” leden, te weten,  
    in alfabetische volgorde, de heren H. Berenpas (afdeling Wildenborch), F. Kasteel  
    (afdeling Wilhelmina) en A.B. Kroesen (afdeling Diana) alsmede, als reservelid, 
    de heer A.J.M. Evers (afdeling W.S.V.). 
    De vergadering heeft geen bezwaar tegen het hoofdbestuursvoorstel hetwelk 
    derhalve wordt aangenomen. 
    De voorzitter dankt bovenstaande personen voor het (andermaal) zitting te willen 
    nemen in de Kommissie van Beroep. 
 
10. Bestuursverkiezing 
    Aftredend en herkiesbaar zijn tijdens deze vergadering de hoofdbestuursleden de  
    heren R. Spexgoor, B. Heere en A. Scheffer, respectievelijk penningmeester, 2e  
    secretaris en bestuurslid van onze vereniging. 
    Het hoofdbestuursvoorstel luidt: herbenoeming van de heren Spexgoor, Heere en  
    Scheffer tot hoofdbestuurslid der vereniging. 
    Het hoofdbestuursvoorstel wordt unaniem, en met  applaus, door de vergadering  
    aangenomen. 
    De voorzitter dankt genoemde heren voor het wederom aanvaarden van weer een  
    nieuwe zittingsperiode in het hoofdbestuur. 
    Tevens benadrukt de voorzitter dat nog enkele hoofdbestuursfuncties vacant zijn, bij  
    eventuele interesse in een hoofdbestuursfunctie kan men contact met hem opnemen. 
 
11. Elektronische schietbanen 
    In verband met het feit dat inmiddels een tweetal afdelingen gebruik maken van  
    elektronische schietbanen stelt het hoofdbestuur voor het Wedstrijd – Reglement te  
    voorzien van het volgende “aanhangsel”: 
 
    “Het gebruik van elektronische schietbanen is toegestaan, in afwijking van hetgeen in  
    dit reglement is bepaald, worden hierbij geen schietkaarten verstrekt. 
    De betreffende afdeling dient de scores per schutter uit te printen en vervolgens te  
    handelen als het geval is bij de in dit reglement voorgeschreven schietkaarten.” 
     
    Bewust is gekozen voor een zgn. “aanhangsel” om niet het gehele reglement “over  
    hoop” te moeten halen (regelgeving omtrent schietkaarten en schietbanen is in feite  
    door het gehele reglement “verweven”). 
    De vergadering heeft geen bezwaar tegen bovenstaand voorstel hetwelk derhalve  
    wordt aangenomen. 
    Het aanhangsel zal binnenkort worden opgenomen op onze website. 
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12. Baanbespreken 
    Dit punt is op de agenda geplaatst naar aanleiding van de “problemen” tijdens het  
    concours van de afdeling Zelhem en de discussie hieromtrent tijdens de vorige ALV. 
    Één van de hoofdoorzaken van dit probleem is volgens het hoofdbestuur het feit dat  
    steeds meer afdelingen “vergeten” hun schutters vooraf te vragen of men deelneemt  
    om dan vervolgens, tijdens het baanbespreken, maar te “gokken” omtrent zowel de  
    concoursdag als het aantal schutters dat komt schieten. 
    Het hoofdbestuur wil bij de Kampioenschappen 2011 de volgende werkwijze hanteren  
    teneinde te bezien of dit werkt: 
    Een week voor het baanbespreken zullen alle afdelingen (nogmaals) geattendeerd  
    worden op het feit dat binnenkort het baanbespreken is gepland. 
    Tijdens het baanbespreken zullen alle afdelingen door het hoofdbestuur worden  
    benaderd (gebeld) wanneer men komt schieten en met hoeveel schutters. 
    Indien blijkt dat deze methode succesvol is kunnen vervolgens concoursgevende  
    afdelingen worden “getipt” eenzelfde werkwijze te hanteren. 
    Vanuit de vergadering wordt geopperd om het baanbespreken b.v. via de website te  
    regelen (via b.v. een “baanplanner”). 
    Een en ander vergt wel een “gewenningsperiode” van één of twee jaar voordat alle  
    afdelingen voldoende bekend zijn met deze manier van baanbespreken. 
    De voorzitter antwoordt dat het hoofdbestuur “open staat” voor alle voorstellen en/of  
    suggesties omtrent het baanbespreken (alsmede het aansluitende concours), hopelijk  
    wordt een manier gevonden om een en ander op een juiste wijze te laten verlopen.  
 
13. Opgelegd – LG  
    Zoals wellicht bekend is een kommissie bezig de haalbaarheid te onderzoeken om  
    eventueel het Opgelegd – LG in te voeren. 
    Doel is om met name onze “oudere” schutters te behouden voor de schietsport (veel  
    van deze schutters “haken af” omdat de ogen minder worden e.d.) en tevens om te  
    voorkomen dat de “mindere” schutters niet meer deelnemen vanwege een, volgens  
    deze schutters, laag gemiddelde waardoor men evenredig laag geklasseerd wordt. 
    De kommissie gaat uit van de volgende criteria: deelname aan opgelegd – LG staat  
    open voor schutters (alle disciplines) van 60 jaar en ouder alsmede LG-schutters met  
    een (seizoen)gemiddelde van 30,0 of lager. 
    Alle afdelingen zullen gedurende de zomermaanden een lijst ontvangen van schutters  
    van hun afdeling die voldoen aan deze criteria met het verzoek deze schutters te  
    benaderen of men al dan niet genegen is aan het opgelegd – LG deel te nemen. 
    Uiteraard wordt verzocht om deze lijst(en) zo spoedig mogelijk te retourneren. 
    Zodoende is, bij benadering, bekend op hoeveel schutters met belangstelling voor het  
    opgelegd – LG de kommissie, en daardoor de vereniging, kan rekenen alsmede b.v.  
    of het “de moeite loont” door te gaan met een dergelijk onderzoek. 
    De vergadering vraagt wat wordt bedoeld met “opgelegd – LG”, misschien gelijk aan  
    het schieten in de discipline KKG ?? 
    De voorzitter antwoordt dat er een wezenlijk verschil is tussen het KKG – schieten en  
    het opgelegd – LG schieten. 
    KKG wordt “knielend” geschoten waarbij een elleboog rust op de knie, opgelegd – LG  
    wordt, zoals de naam reeds doet vermoeden, “opgelegd” geschoten. 
    De houding is, evenals bij de “normale” LG houding, staand waarbij het geweer rust  
    op een standaard. 
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    De voorzitter deelt nog mede dat door enkele afdelingen reeds is “geëxperimenteerd”  
    door een aantal kaarten opgelegd te schieten (“als proef”), waarbij men tot de slotsom 
    kwam dat het opgelegd – LG schieten toch “moeilijker” is dan vooraf werd verwacht. 
    “Omdat men opgelegd mag schieten lijkt het zo gemakkelijk doch, omdat men dan  
    vervolgens (veel) hogere scores verwacht valt het echter nog geenszins mee” aldus  
    een veelgehoord citaat.  
    Tevens zij vermeld dat o.a. de Schietbond Dinxperlo – Gendringen (SBDG) destijds,  
    om dezelfde redenen, opgelegd – LG heeft ingevoerd met zeer positieve resultaten.  
    Een flink aantal schutters blijft zodoende inderdaad behouden voor de schietsport en  
    dus ook voor de betreffende schietverenigingen. 
    Uiteraard zullen alle afdelingen in de (nabije) toekomst nog (veel) meer informatie  
    ontvangen omtrent het “fenomeen” opgelegd – LG. 
 
Vervolgens de Pauze waarin de prijzen worden uitgereikt van de Winterkompetitie 
2009/2010, de Kampioenschappen 2010 en de Jaarbekers van het seizoen 2009/2010. 
 
14. Rondvraag 
    Voor de Rondvraag begint vraagt de voorzitter of alle afdelingen de Presentielijst  
    getekend hebben (blijkt inderdaad het geval te zijn). 
    De afdeling S.IJ.S. meldt zich voor de Rondvraag, de vraag van genoemde afdeling is  
    kennelijk reeds beantwoord cq “opgelost”, men heeft nu geen vraag (vragen) meer. 
 
15. De voorzitter, de heer Centen, dankt eenieder voor de komst en inbreng, wenst  
    eenieder nog veel schietplezier en sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
De voorzitter,                 De secretaris,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

 

 


